
 1 

 لملتقى الحضارة: 2009تقرير اللقاء العاشر لعام 
 "األمة والرؤية الكونية لإلصالح"

 أ.د. عبد احلميد أبو سليماناحملاضر: 
  التعريف ابحملاضر: -أولا 

نيفوهينينيندسينينأعنا الينيناناناينينا انن ميينينهنا لينين  ا،نهينينينن،غينينعن ينينبنان أينيناألنتألناالينينتارنانينيناحلتيدن  ينيناناماأينينانت ينينينلينين أااأل
نيفنحل أةنانتجادةنجا اةنانقاههةنقسمنانا يمنانسأالأة.ن1959 امنتاًرانن ا يمنانسأالأةنختهجنختصصهنااصألنتل

نصاحبنا ؤنفنانهاسانيفنانا قاتناناونأةن بن نظيدنإل  ا.هينون
ن-1988حلاانتلعنوتدادنتلينتار ندد.  يناناماأينانت ينينلين أااألمنا ا اينةنا لين  أةناناا أينةنيفن ينانأ منيفنا يناةن ينبن

.نوياودنحميدن ؤنماتهنحيلنقضامناا ةنوا نظيدنا ل  اناا اادنا ص حأةننأل ةنوفألاندداجعن أاً ن مصً نم1999
نمبؤنماتهنيفنلريتهنانذاتأةنا هفقةنهبذانانتقهيهم.

 تقدمي د. اندية مصطفى هلذه احملاضرة: -اثنياا 
نوتضاتناننقاطناتنأةنانذحله:

طأينينينا ناا ينينينبن سينينينريةن  تقينينينانامضينينينادةنانينينينذ نيلينينينا ننيالينينينا نإ نا نتقينينيناشن ينينين نهينينينذانان قينينيناشناناانينينينهنن سينينيننةنان ا أينينينةن
ادبنيفنخمت ينينينفنانتاصصينينينات،ن ينينينحلنانأينينيناتنامينينينيادنا ها ينينيناننا لتاينينينةنوا انأينينينةن ألينينينايألناا ينينينةنا لينينين  أةجأينينينالنان ة أينينينةنااون

ناخل  نوا خت  نوجتاوزنان ناسأات،نوإ طاشنتونييةنوتمهأةناداشنانأل ابنحيلنواقعنت تلم.
إألنناشننه أأوان قاشنانذ نل–أييتنهذانان قاشنوادتي تن  انإص حناا ة،ننا*نتألنحميدننقاشاتناناامنان ايننن ا تق

جا ًاانوحل أًّانحملاودنان قاشاتنانسا قةن تنيناولنحمارينه نت.د.  يناناماأينانت ينينلين أااألن يرينية:نااا ينةنوانهنيينةنانيي أينةنن-هللا
ننإلص حا.

 :د.عبد احلميد أبو سليمانملخص حماضرة أ. -اثلثاان
نحتاثناحملارهنيفن اٍدن بناننقاطن  اناننةينانتايل:

نهناكندنيةنحل أةنإل  أةن نأتن  ألانامضادةنا ل  أة.نوين غانالتاادهتانحلألا ن ص حناا ة. -
جنهلينذ نتحلاناحملارهن  انت هنداسًاان انيهحل ن  انتألاأصن  لنوت ينها ناا ينةنا لين  أةنحينونييينيألنانتيصينلنناين  -

نانا لنواا ها .
ألهطنا هاح،نفإهنان ونينتايل،نفنظهتهنوتناونهننقضامنإص حناا ةنتن هن تناولنانط أبنانيتنوإألنالت   تنالتااامن -

نتقيمننينا ج.
ننينهنيةناني أةنانيي أةنا ل  أةنانيتنهاندنيةندوحأةنجيهههاناناالنا ط قنا ن - إألنا ص حنيفناا ةنيهت طنحميدمًّ

نه .ط
جيهههينينانونإ ن ينيني  ندسأسينينأ ،نومهلينينا:نانهنيينينةنانيي أينينةنانهوحأينينةندن-وفينينقناحملارينينه–وإرانحلا ينينتنانينينهنكنانيي أينينةنتصينيننفن -

اناينالمنوانهنيينينةنانيي أينينةنا اديينينةنانطأنأينةندوجيهههينينانقينينا يألنانغينينابم،نفينإألنحلينينلنإ سينيناألننياينينلنداخ ينهنحلينين نانينينهنيت ،ننيينينبن
نحأيا أًّا.تتغ بنإحاامهان  انااخهك،نفانتا ان بنانايبنوانهن نوحا أاتنجيالنا  ساألن ادمًّ

تمهأةنان ةثن بنا ألرتكن  ندنكنانييألنو  ندواسهنا  تااشنوامهحلة،نواني انأبألنا خت  ن بنلنبنهللا،نونأعن -
ن ا اًةنن لتا شن  اناآلخه.

نانايدةن ستيكنانياقعنانما اننأل ةنتؤحلان  ان اةنت يد:تألن -
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 ا أليني ةن ن ينتنحينلنا ايا ننياقعناا ةناناامنو أليني هتا.ناينانيؤحلينانتألنتألنواقعناا ةنانسأالان انهينإ ن
نفأنانت مسنانونأعنيفن ظانانانسأالأةناماحلاة.

 تاقأينينينينانا ألينينينيني تنصينينينينادنتحينينينينانمينينينيناتنانألاصينينينينأةنا سينينينين اةنا ااصينينينينهة،ناينينينيناني صينينينينابنانيصينينينينيلنم ينينينينيلنهلينينينينذ ن
ةن اينينانانتجه ينينةنانذاتأينينةننيينينلن ميينينهنيفنتناونينينهننقضينينامنإصينين حناا ينينةنا ألينيني ت.نواينينانيؤحلينينانتيًضينينان  ينينانتمهأينين

نوانهنيةنانيي أةنا ؤطهةنهلذانا ص حنا نأليد.
 و  أه،نحلا تنخحلةنانتجه ةنانذاتأةنانألاصأةنالتارناناحلتيدنت ينينلين أااألنهينان يناخلنتنيناولن يرينيةنهينذ ن

ناحملارهة.ن
 نإ نا اينينينعنن ادالينينينةناننظهيينينينةننينتاصينينينصنيفنانا ينينينيمنفاينينينبنانادالينينينةنراتنانط أاينينينةناناا أينينينةنيفنحل أينينينةنانتجينينينادةن،

انسأالينينينأةند ظهيينينينةنانا قينينيناتناناونأينينينةمنني رينينينافةنن ا مأينينينةنانألينينينه أة،نحلينينينلنهينينينذ ناا اينينينادن أ ينينين تنخينينينحلةناالينينينتارن
ناناحلتيدن  اناماأانت ينل أااأل.

 قاان ينينعنرينينفنإ نرنينينبنان اينينانا جتاينينا انواالينينه نانينينذ نتص ينينلن اينينةنانقينينأمنغينينرينا ن تينينةن ينينبنانتاا ينينلنانينينيان
اا يدنا ات مةنخ لندح ةنامأاة:نتمهأةنانهفقنيفناا ينهنحل ينه،نتألننيينلنز يناألنو ييناألن ماهأاينهنا نط قينةن ينبن

نغامتنحمادة.
ناخلحلةنوانتجه ةنانألاصأةنن اةارهنجا تهنخيهجن  اةنا قي تناناا ةنا لاة،ن  ل:خ صةن -

ن...نأةنمجااشن نألهنقأم:نا لتا  ،نانهمحة،تألنإص حنانميهنيييألن ص حناجملتاعنمثناا ةنفا  سا ن-1
تمهأينةن اينينةناآلنأينيناتنواادواتنوا لينيناداتنيفن قينينلناخلينينحلةنوانا ينينمننألجأينينالنوا ايينيناة،نوتمهلينينا:نا نينينا هاتنوح قينيناتنن-2

ناننقاشندوهينتؤحلا نخحلةناحملارهنيفنإدادتهنن جا اةناناا أةنن ا يمنا ل  أةنمبانأ مم.
 بنحتايا نيف:ميي مكامن اخللل يف األمة -

نتألي نانهنيةنانيي أة.ن-
ناحنطاطن نلجنانتميري.ن-ننننننننننن
ن مسأةنانا أا.ن-ن

 جممل اجتاهات النقاش واملداخالت للمحاضرة: -رابعاا 
ن ساحاتنانمهاغنيفنان ناشنانميه ننأل ة،نوحونحاثنرنبنانمهاغنوا  مصالن  نانميهنوانياقع.ن-
ا ات مة،نو بنا نيطن ذنب؟نو اندودنانأل ابنيفنرنب؟نوهلنانساحةنانميهيةننحلأفنيتمنانتياصلن  نا جتاهاتنن-

نيفنانااملنا ل  انحتتالنطهحن ألهو اتنفيهيةنحلحلكنوحل أة؛نتمنتألنجمهدنطهحلاني يان بنحانةنانمهقةنوا  مصال؟
ا ط ي ةننتاطان اننحه ةنا ن ألهوةنإص حانيفناا ة.نت انانضاا تنحلهنو تمهأةندودنا ميهيبنوقادةنانهت ننن-

نيطهحي هن بن ألهو اتنفيهيةنناق ةنانتنافعن  نا هجاأاتنوانتيجلاتنوانتأاداتنا ات مة؟
إحينيناكنإنينينيانأاتنحتقأينينقنا صينينين حنيفناا ينينةنو تط  ينيناتناحلتاينينينالنانهنيينينةناني أينينةننإلصينينين حنهينينين  قينينةنا صينينين حنن-

نني ؤلسأة.
  ينينانغينينهادن ينينانأيتأنينينان ينينهنانغينينهبن ينينبن  ينيناددات،نوتهينينمنهينينذ ننمثينينةن ينيناةن ياسينينقنورينينعن  ينينادداتنراتأينينةنتط أقأينينةننإلصينين حن-

ن اسقنانتاييل،نو اسقنانتأل أب.ناناياسق:
نا مليمنانصةأحنن ميهنهينتألنينضي ن  انحهحلةنوورعنتطهنوانأاتنن ةهحلة.ن-


